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Vážení spoluobčané
D ovolte mi, abych Vám p ři
příležitosti vydání prvního čísla
HOLICKÝCH NOVIN i na prahu
nového století a tisíciletí popřál
hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve
Vašem osobním životě za sebe i
všechny členy Komise městské
části č. 4 Holice.
Myslím si, že vydání prvního čísla
Holických novin by mělo být
důvodem k malé rekapitulaci let
minulých a k nahlédnutí do blízké
budoucnosti.
V roce 1990 se změnily občanské
výbory na Komise městských částí.
I když tehdejší primátor města ve
svém volebním vystoupení sliboval,
že Holice bude mít svou malou
radnici jako samostatný městský
o b v o d , n ik d y
k to m u
nedošlo.Kom ise projednávala
nadále sdělení radnice bez
ja k é k o liv m o žn o sti o v liv n it
rozhodnutí radnice. Byl to neustále
pouze slovní souboj o získání
financí na opravy chodníků a
komunikací. Jediným úspěchem v
těchto letech byla rekonstrukce
ulice Moravské, Revoluční a U
H řiště. K re ko n stru kci byly
připraveny i další ulice, které měly
hotovou kanalizaci a vodovod jako
např. Jaselská, Hanácká, Staškova,
Na Krejnici, ale povodně v r. 1997
přesunuly finance tam, kde byly
více třeba a dodnes o ně marně
bojujeme.
V roce 1994 se Holice konečně
dočkala plynofikace. Napojení
většiny domácností a hlavně
velkých kotelen u panelových domů
na plyn bylo, prvním krokem ke
zlepšení ovzduší.
Rok 1997 by bylo možné nazvat
rokem vody, protože se Holice

konečně dočkala ce lko vé h o
rozvodu městské vody do všech
částí. Skončily tak neustálé stížnosti
na nedostatek vody ve studních
rodinných domků v blízkosti velkých
závodů. Když v roce 1998 rada
města zařadila do plánu investic
rekonstrukci kanalizační sítě,
čekala Holiči největší akce za
poslední léta. Na jaře roku 1999 se
začalo s prvním výkopem u mlýna a
všem bylo jasné, že Holiči čekají tři
roky problém ů s dopra vou,
zásobováním, průjezdem obcí
apod. První rok byl rokem protestů,
zloby i pochopení a uznání, vším
tím, co při takových akcích bývá.
Dnes, když píši tyto řádky, máme
snad to nejhorší za sebou. V
letošním roce bude kanalizace
dokončena a bude tak učiněn další
krok k očistě přírody v našem okolí
vyčištění holického potoka.
V loňském roce se začalo s
budováním holické průmyslové
zóny mezi cukrovarem a tratí na
Přerov. Byla vybudována páteřní
komunikace včetně osvětlení,
odvodnění a kanalizace mezi ulicí
K e p le r o v o u a H o lic k o u .
Předpokládáme, že se na tuto
komunikaci napojí stávající sklady a
podniky um ístěné pod u lic í
Sladkovského a tím se sníží
průjezdnost těžkých vozidel touto
u licí. V prům yslové zóně v
současné době již pracuje firma
FARDIS v bývalé cukrovarské hale,
která vyrábí plastové pytle na
domovní odpad, bohužel zatím jen
pro Belgii. V letošním roce v těchto
prostorách vyroste nový závod
LEROY SOMMER /dříve MEZ
Holice/ na výrobu elektromotorů,
firma SENIOR na zpracování
trubek pro automobilový průmysl a

japonská firma ONAMBA na výrobu
televizních kabelů.Všechny tyto i
budoucí závody mají charakter
lehké výroby, a proto nemusí mít
holičtí občané obavy z jakéhokoliv
znečišťování ovzduší. Zvýší se
pouze počet pracovních příležitostí.
Koncem m inulého roku byly
dokončeny dvě menší akce s
velkým významem: motoristé se
dočkali propojení ulic U Cukrovaru a
P ře m ysla O ráče a s fa lto v o u
k o m u n ik a c í a m ís tn í S b o r
dobrovolných hasičů získal pevnou
střechu na svou hasící techniku v
pros.torách bývalé uhelny u
panelových domů č. 8 a 10 na ulici
U Cukrovaru.
A co nás čeká v letošním roce? Na
jaře bude zahájena I. etapa
rekonstrukce návsi Svobody od
Keplerovy ulice po kostel západní
větev. Je na to vyčleněna částka 9
mil. Kč a rekonstruovat se bude
nejen komunikace, ale i chodníky,
stezka pro cyklisty, osvětlení a
zeleň. Máme rovněž příslib od
Správy hřbitovů na vydláždění
hlavních cest na místním hřbitově.
Vážení občané, myslím si, že za
uplynulé období se v naší městské
části Holiči toho vykonalo a
vybudovalo dost. Jsou pryč ty doby,
kdy jsme po velkém prošení dostali
od radnice jen několik tisíc. Dnes do
akcí, které bohužel pod zemí nejsou
vidět, proudí z rozpočtu města
miliony korun. A věřím tomu, že od
letošního roku budou proudit
miliony i do akcí, které už vidět
budou a že za tři až čtyřy roky
budemena novou tvář středu Holice
všichni pyšni.
Silvestr Tomášek
předseda KMČ č. 4 - Holice

w

v zp o m ín k a na
T.G. MASARYKA
Datum 7.3.1850 nám připomíná narození našeho prvního
p re zid e n ta O svo b o d ite le Tomáše G arigua M asaryka.

Garigua Masaryka. Je to bohužel smutné konstatování.
Ladislav Zahradník - Člen KMČ č. 4 Holice

Starší generace vzpomíná na tohoto velkého člověka, filosofa a
humanisty, kterého uznával celý svět. T.G.M. se zasloužil o
vybudování samostatnosti našeho národa, který byl 300 let. v
područí Rakousko - Uherska. Za naši samostatnost položilo
přes 60 tisíc našich legionářů své životy a desítky tisíc vojáků
prošlo peklem války na všech bojištích. Naše Československá
republika se stala v krátké době vzorem demokratického
moderního státu, kde byla zaručena opravdová demokracie.
Těžko se sice prosazovala proti konzervativním silám, ale měla
podporu všech našich občanů. Byla však pro náš stát a
upevňování lidosprávy vymezena jen velmi krátká doba.
V jednom ze svých projevů T.G.M. řekl: "Budiž zdůrazněno a to
ve vší rozhodnosti, že náš nový stát, že republika a demokracie
potřebuje vedle svého administrativního aparátu a armády také
pevný mravní základ. Bez mravních, bez charakterních jedinců,
bez zdravých rodin nemůže být silná republika."
Co se však od začátku našeho státu změnilo? Už neexistuje
Československo, bylo rozbito v cizím zájmu, bylo zničeno naše
v y s p ě lé z e m ě d ě ls tv í a ro z v in u tý p rů m y s l. N e b ylo
nezaměstnaných, nebili bezdomovci. Holice byla kdysi jedna z
nejbohatších obcí na Moravě. Z vlastních prostředků byla obec
odkanalizována, byla postavena moderní měšťanská škola,
takže holické děti nemusely chodit do škol v Olomouci. V době
uvedení školy do užívání v roce 1937 byl před školou postaven
pomník s bystou T.G. Masaryka, kterou vytvořil mistr Julius
Pelikán, autor řady uměleckých děl, umístěných v Holiči. Kromě
zmíněného pomníku vytvořil i památník našim padlým v boji za
svobodu se sochou Františka Palackého, pomník umučeným
dělníkům v Solných mlýnech, mramorovou Pietu na holickém
hřbitově a další.
Pomník T.G.M.
FOTO: Antonín KREMPL
Jakou strastiplnou cestou procházela naše republika od svého
vzniku se odrazilo i v osudech pomníku T.G.M. před dnešní
Sstřední školou.
V roce 1939 po rozbití Československa a následné okupaci
hitlerovským Německem byla bysta T.G.M. uschována ve
skladu uhlí, kde tuto hrůznou a ponižující dobu přečkala. Po
ACH SYNKU, SYNKU...
ukončení 2. světové války byla bysta znovu slavnostně
(Oblíbená píseň prezidenta O svoboditele
instalována a za pomníkem byla vysazena "lípa svobody."
T.G.M.)
V roce 1949 byla bysta znovu odstraněna a co je na tom zvlášť
bolestné, nebyli to Němci, ale vlastní čeští lidé zfanatizovaní
komunistickou ideologií. Lípa svobody byla rovněž zničena. V
A ch synku, synku,
době "Pražského jara" v roce 1968 byla poškozená bysta znovu
dom a-li js i,
instalována a stařičký mistr Pelikán jí opravil uražený nos.
tatíček se ptá
FOTO!!!
oral-li js i.
V následující době, která byla poznamenána okupací vojsky
dřívějších osvoboditelů, byl pomník T.G.M. zanedbáván a
zarostl i prostor kolem něj. Strach občanů nedovoloval pomník
Oral jsem , oral,
zviditelnit jen proto, aby nebyl opět odstraněn, nebo dokonce
ale málo,
zničen. V době "normalizace" byl pomník znovu opraven a okolí
kolečko se mi
skromně upraveno, aby zbytečně nedráždilo nějaké fanatiky z
řad KSČ. V roce 1980 byla na místě zničené lípy svobody
polám alo.
vysazena lípa nová, která přečkala zbytek té smutné doby jen
proto, že byla zarostlá okolními keři. V roce 1985 byl prostor
Když se ti zlám alo,
kolem pomníku rozšířen a osázen květinami. Pak již pomník s
dej ho spravit,
bystou prvního prezidenta T.G.M. přečkal dobu "normalizace" a
i to, co následovalo po rozpadu východního bloku.
nauč se synečku
Dnes je pomník upraven tak, že se za něj nemusíme stydět. V
hospodařit.
době státních svátků je místem, kam naši občané, kteří mají
ještě citový vztah k republice zajdou, zastaví se a zavzpomínají
na našeho prvního prezidenta osvoboditele, který se tolik
zasloužil o náš stát.
Osudy naší republiky se promítly i do osudu pomníku Tomáše

Z PRAVĚKÉ M INULOSTI NAŠEHO OKOLÍ
Než se začneme seznamovat s nejstarší
minulostí naší obce, pokusíme se učinit si
nějakou představu o tom, jak to vypadalo
a jaký život byl na tom kousku země,
která dnes patří do katastru naší městské
části a nejbližšího okolí v dobách, kdy o
obci Holiči nebylo ještě ani potuchy a kdy
i výskyt člověka byl velmi vzácný.
Začneme s výskytem diluviální zvířeny tj.
zvířeny z doby starších naplavenin.
Nálezy kosterních pozůstatků jsou u nás
velmi vzácné jsou vlastně jen dva: čelist
pravěkého koně a mamutí zub. Schází tu
ochranná vrstva spraše, ve které by se
kosti po tisíciletí uchovaly. V blízkých
hlinících u Bystrovan, Velké Bystřice i
Velkého Týnce, Krčmaně, Kokor a
Nelešovic, na druhé straně řeky Moravy v
Blatci atd., všude byly nalezeny části
koster pravěké zvířeny, a sice: mamuta
/kly nebo stoličky/ ve všech jmenovaných
místech mimo Krčmaň, nosorožce ve
Velké Bystřici, Velkém Týnci, v Blatci, v
Krčmani i Kokorách, pravěkého koně v
Blatci, v Krčmani a v Holiči, pozůstatky
medvěda jen v Blatci, pravěkého tura,
soba i bizona jen ve Velkém Týnci. O
nálezu zubu mamuta se nezmiňuji jen
proto, že ve zprávě o jeho nálezu se
praví: Při odvodňování pozemků mezi
Grygovem a Holicí byl nalezen v hloubce
3 m velký mamutí zub. Protože mezi
oběma místy je kus cesty, mohlo to být
na půdě Vsiska! O nálezu čelisti
pravěkého koně se ve svém rukopisu
zmiňuje ředitel školy v.v. Ladislav Uhlíř
z r. 1925. Jisté však je, že všechna
uvedená diluviální zvířena se před
mnoha tisící lety proháněla po půdě, po
níž dnes chodíme, ale pozůstatky po ní
se nezachovaly. Je možné, že v bývalém
hliništi poblíž "Hamrů", byly během let
rovněž nějaké kosti nalezeny, ale
nezachovaly se, zvláště byly-li menší.
Rovněž nebyly nalezeny v holické půdě
nějaké stopy tj. nástroje pravěkého
člověka ze straší doby kamenné, protože
půda zde byla bažinatá, ohrožována
častými záplavami. Nejbližší sídliště z
oné doby bylo na návrších u obcí
Droždína a Kopečka, v tratích zvaných: V
hájku, Na pastvisku, Za panskými humny
v nadmořské výšce asi 380 m, odkud byl
pro diluviální lovce výhodný rozhled do
bažinatých nížin řeky Moravy. A protože k
nám to bylo nedaleko, vzdušnou čarou
asi 6 km, lovil tento "lovec mamutů"i na
našem území. Největší tábořiště lovců
mamutů však bylo v blízkém Předmostí
u Přerova. Zde bylo nalezeno přes
40.000 kamenných nástrojů, převážně
pazourků a byly zde zjištěny kosterní
pozůstatky ze 600 až 1.000 mamutů.
Jak už bylo dříve řečeno, je naše půda
na archeologické nálezy velice chudá,
protože pro časté záplavy nebyla vhodná
k osídlení. Již Jan Drápal, autor nejstarší
monografie o Holiči "Paměti farnosti
holické" vydané v roce 1893 píše:"Půda
kopyty vojsk přátelských i nepřátelských
nesčíslněkrát rozdupána, rádlem rolníka
zobracena nechová v sobě pohřebišť
starodávných s popelnicemi a nástroji
obyvatelů dřevních /dřívějších/." Na

holickém katastru se tedy nenašel žádný
nález z doby kamenné. Možnosti nálezu
byly v bývalém hliníku u "Hamrů", ale
hlína odtud byla už dávno odvezena na
stavby do Holice. Ani z mladší doby
kamenné /neolit/, kdy člověk ještě neznal
a nepoužíval kovů, ale hotovil své zbraně
a nástroje opracováním kamene, nemáme
od nás zachovány žádné nálezy.
V rukopisu Ladislava Uhlíře, tehdy učitele
obecné školy, je zachována následující
zpráva: "Blíže Poplužního dvora bylo
vyoráno parním pluhem ze značné
hloubky kamenné kladivo. Chová se ve
sbírkách školy." V roce 1966 bylo ve
školních sbírkách po tomto kamenném
mlatu s úspěchem pátráno. Má rozměry:
délka 20 cm, šířka 5,5 cm, síla 3 cm,
průměr otvoru asi 2 cm. Zdá se, že tento
kamenný mlat byl totožný s mlatem,
nalezeným nedaleko řeky Moravy o němž
vyprávěl podepsanému řediteli školy v.v.
Jar. Smékal. Jinak ani mladší doba
kamenná nezanechala dnešku žádnou
zjevnou památku.

Kamenný mlat, nalezený v Holiči
Poněkud více štěstí je s nálezy z doby
bronzové, která následovala po době
kamenné. Předně je to bronzová sekyra
se schůdkem vybíhajícím do hrotu, bez
laloků, nacházející se ve sbírkách muzea
v Přerově
místo ani datum nálezu
neudány. Druhý nález je z doby pozdější,
z r. 1961. Při měřičských pracích byl na
polích jihovýchodně od kóty 210,3 při trati
Olomouc
Přerov /západně od mlýna/
nalezen malý náramek z bronzového
drátu, rozměrů 44 x 39 mm, průměr drátu
3,5 mm. Je uložen ve Vlastivědném
ústavu v Olomouci.
Do d o b y b r o n z o v é n á le ž í lid
popelnicových polí, který nám zanechal
několik svědectví o svém pobytu na naší
půdě. Nejdříve bylo zjištěno pohřebiště
poblíž Hamerského mlýna, které bylo
o dkryto při kopání příkopů kolem
pevnůstky. Většina popelnic však byla při
k o p á n í r o z b ita n e b o z tr a c e n a .
Druhé pohřebiště bylo odkryto při stavbě
silnice k Solným mlýnům v Holiči: byla
vykopána v nevelké hloubce asi 30 cm
ve lká kó n ická nádoba, h rn íč e k s
o u ško vitě protáhlým a provrtaným
okrajem, dvě nádobky neúplné a střep s
uchem z velké mísy. Jak je z předešlého
zřejmé, na katastru Holice se našla tři až
čtyři pohřebiště lidu popelnicového, a to
v místech chráněných před říčními
záplavam i. Byli to již rolníci, kteří
pěstovali obilniny a luštěniny, při sklizni
používali bronzový srp a vysušené zrno
ukládali do hliněných nádob - zásobnic.
Dle bohaté o rn a m e n tá ln í výzd o b y
můžeme soudit, že to byli lidé s vysokým
stupněm kultury.

Z velkého počtu kultur, jejichž pozůstatky
z mnoha tisíciletí byly objeveny v půdě
naší vlasti, všímáme si přirozeně pouze
těch, které byly objeveny v našem
nejbližším okolí. A tak se dostáváme do
doby, kdy u nás už žili Slované. Jedná se
o nález staré byzantské nádoby, amfory
s jedním uchem.

v = 172 mm
0 = 106 mm
0 dna = 65 mm

Podle sdělení univ. profesora Dr. Josefa
S kutila, je. to n e jse ve rn ě jší nález
byzantské nádoby na Moravě i v našich
zemích vůbec.
Dne 10. října 1957 při napojování nově
stavěné čistící stanice na Přerovské ulici
na nedalekou trafostanici, ve výkopu pro
uzemňovací kabel asi v hloubce 90 cm,
vykopal dělník František Janiga část
lidské lebky, obličejem obráceným k
severu, dále část kosti ruky. Ostatní části
nálezu byly při práci rozrušeny.Poněvadž
šlo o nález kostry staréhopůvodu, byly
odevzdány archeologickému oddělení
Vlastivědného muzea v Olomouci spolu s
d a lš í m
n á le z e m , v y k o p a n ý m
jihovýchodně od zmíněné trafostanice ve
vzdálenosti asi 20 m od kostry, dělníkem
Janem Pavelkou. Byla to byzantská
nádoba s jedním uchem, barvy šedožluté
bez ornamentálních ozdob, vysoká asi
172mm, největší průměr 106 mm,průměr
dna 65 mm. Oba nálezy pocházejí z
říčního naplaveného štěrku, který zde
sahá do značné hloubky několika metrů.
Byzantské se těmto nádobám říká proto,
že se předpokládá jejich původ z
Byzance /Cařihrad/ odkud na žádost
knížete Rostislava r. 863 přišli na Moravu
Konstantin a Metoděj, rodem ze Soluně,
aby tu hlásali křesťanství. Nález této
amfory na holické půdě je důkazem o
pobytu starých Slovanů u nás před
jedenácti sty lety. Snad u nás nalezená
nádoba nepochází přímo z dílen v
B y z a n c i, a le je n a p o d o b e n in o u ,
vyrobenou slovanským umělcem, ale
čistota použitého materiálu i jemnost
tvaru a provedení Svědčí spíše pro cizí
původ. Jak z předchozího vyplývá, je
počet archeologických nálezů na půdě
holického katastru jen skromný, ale i tak
si můžeme vytvořit obraz o tom, co se v
dávné minulosti v této oblasti dělo.
Podle materiálu z "Holického sborníku
vlastivědných prací 1/1966"
Zpracoval: Silvestr Tomášek

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
K d y ko n kré tn ě se b u d o u vyvážet p o p e ln ic e ?
Podle sdělení Technických služeb od čtvrtka 25. ledna 2001 začal pravidelný odvoz popelnic pro ty, kteří mají
čtrnáctidenní cyklus. Zajistili jsme na Technických skužbách písemný rozpis výsypu popelnic, se kterým Vás
seznamujeme:

Plán výsypů popelnic
V intervalu 1 x za 14 dní, vždy čtvrtek v sudý týden:
únor - 8., 22.;
březen - 8., 22.;
duben - 5., 20. /pátek, posun z důvodu velikonočních svátků/;
květen 4. /pátek, posun za svátek/, 17., 31.;
červen 14., 28.;
červenec 12., 26.;
srpen 9., 23.;
září 6., 20.;
říjen 4., 18.;
listopad 1., 15., 29.;
prosinec 13., 27.
Žádáme, aby v uvedené dny měli zákazníci popelnice připravené k výsypu.
Na co js o u p o u ž ity vybrané p o p la tk y ze p s ů ?
Takto získané peníze jsou použity na čištění města od psích exkrementů, na nákup košů na sběr psích
exkrementů, na informaci pejskařů apod. Více o této problematice se dozvíte z informačního letáku pro
chovatele psů na území města Olomouce.
K d y b u d o u re k o n s tru o v á n y ulice ja k o např. Hanácká, Staškova, Na K re jn ic i apod.?
Všechny tyto ulice máme zařazeny do registru požadavků na opravy na Magistrátu města. Výběr provádí
investiční odbor dle důležitosti a stavu komunikace, ale hlavně podle výše rozpočtu na tyto akce KMČ Holice
se pokusí zajistit i v letošním roce povrchové opravy nástřikem, tak jak se opravila např. ulice Hanácká.
Co se bud u je v p ro s to ru m ezi tra tí a cukro va re m ?
V loňském roce se zde začala budovat tzv. průmyslová zóna. Byla vybudována zatím první část páteřní
komunikace, která spojuje ulici Keplerovu s ulicí Holickou, včetně odvodnění, kanalizace a veřejného
osvětlení. V současné době zde pracuje firma FARDIS z Belgie, která vyrábí plastové pytle na domovní
odpad /pro Belgii/. Letos zde vyroste nový závod na výrobu elektromotorů LS /dříve MEZ/ s francouzskou
účastí a závod na zpracování trubek pro automobilový průmysl s anglickou účastí. Všechny závody, které zde
postupně vzniknou, jsou v oblasti lehkého průmyslu, tedy bez možnosti znečišťování ovzduší v naší městské
části.
Co se chystá za z d m i tzv. "Z á m e čku " na H o lické u lic i?
Podle sdělení pana Martinka provádí úpravy fy. Kovos v.o.s. Tovačov se sídlem v Troubkách. Stavba bude
dokončena v srpnu 2001 a má sloužit jako dům služeb pro tyto činnosti: výkup surovin /papír, železo,baterie,
barevné kovy, ledničky apod./, stavební a technický bazar, prodej stavebních písků, prodej a montáž ohřívačů
v o d y , p r o d e j a v ý r o b a r u s t i k á ln í h o n á b y t k u . V ý h le d o v ě s e p o č í t á s jí d e l n o u .

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 4 HOLICE
V měsíci prosinci KMČ jednala o:
- projednala zprávu zjednání u primátora, které se týkalo přidělení uhelny u panelových domů č. 8-10 v ulici U Cukrovaru
SDH Holice
- informace o možnosti vydání pohlednic Holice, které se budou prodávat v drogerii u p. Leskovjanské
- příprava "Vítání dětí" 8.12.2000
- došlá pošta
V měsíci lednu KMČ jednala o:
- byla projednána zpráva z porady předsedů KMČ
- informace o poskytování půjček z fondu bydlení MMO 10. kolo
- zpracování plánu termínu schůzí KMČ
- vydávání "Holických novin"
- příprava čerpání finanční částky, která byla naší KMČ přidělena
- odsouhlasila návrh na rekonstrukci Návsi svobody

J a k s e v H o le c i m lo v ív a lo a jo ž n em lo ví
.Holeca bívala nývěči čuháckú dědinú, ale také béla první, s kerí
se čuháčena vetratila. To tak ešče ve Fsesko, Hrobím Týnco,
Čechovicích, Hostkovicích, Gregově, Kožošanech, Tážalech,
Blac-co, Charvátech, Drahlově a v Čertoreji nejaki čuhácki
slovo je slešet a v dnešni Holeci još skorém žádny! Deš sem
tam chodil do škole, do kostela a do nekerích obchodu,
čuhácke mlovit sem slíchával, a protože ani tatíček, ani matička
Čuhákama nebele, moc mně ta řeč zaimala a do dneška sem
na ňo nezapomněl. Na rozdíl od blaťáčene, kerú se mlovi
hlavně mezevá Prostijovem a Létovlem /v hanáčeně mistni
názve bívalé moskiho rodo!/ čuháčena nemá odevřeny "e" a
"o", keři se vědecke značí stříšku nad "é" a "ó". Mloveny "i" je
enem jedno, tvrdý "y" se píše za súhiáskama "d", "t", "n", deš je
"i" nemněkči. Tak první a štvrtý pád množnyho čisla: MladiMlady, Svati-Svaty, Ini-lny,. Na kampani f cokrovaře a ve
sladovňách pracovávale dělnici z blaťáckích dědin, kteři do
mistni řeče vmišile blaťáčeno. Ledi z Holece na práco chodile
do Holomúca, gde se popanščele jazekem smíšeným ze
spisovný češčene a mlovený blaťáčene, němčené jidyš ai iných
řeči, jaki sem přenášivale vojáci z různých konců Rakúska. Na
žádnú čuháckú pěsničko z Holece si nepamatojo. Nývic si
spominám na svobodnzho sedláka jana Vinša, z náfse
Svobodě čislo štere, kerí čuháčenú mlovil až do konca života.
Pan nadočetel Alois Sladílek ve třeti třídě nás očele znát
čuháčeno. "dý mně grýcar, dám ti chrásta ai z nitkú" a
blaťáčeno "Dé mně grécar, dám tě chrósta é z nitko". Je také
velká škoda, že s pomníku na krchově vemizele podobenke, na
keřích Holečáci mněle čuhacky struj z minoliho století!
Mojmír

SBĚROVÉ
SO BO TY
A ÚKLID MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stejně jako v letech minulých i letos pokračuje
M agistrát města Olomouce s organizací
"s b ě ro v ý c h
s o b o t" až v d u b n u
Proběhnou v měsíci březnu opět se dvěma
stanovišti: u velké kotelny v ulici U Cukrovaru a v
ulici U Hřiště u křížku. Komise městské části
chystá v týdnu před termínem sběru vyhlásit akci
na úklid nejen před svým domem, ale i v
nejbližším okolí. Věříme, že všichni majitelé
ro d in n ý c h dom ů i o b y v a te lé dom ů
panelových pochopí naši snahu o vyčištění naší
městské části ve všech ulicích i přilehlých
zákoutích.
S potěšením sledujeme asanaci naší unikátní
přírodní rarity holické Ameriky. Majitel zadního
rybníka pan Roman Voráč zde vybudoval nejen
ráj pro sportovní rybáře, ale pustil se nebojácně i
do fantastické kupy odpadů, které sem byly
navezeny za minulá desetiletí. Jeho záměrem je
úplné v yčiště n í celé zalesněné plochy,
zatravnění bývalé skládky, odkrytí a vyčištění
unikátních pramenů, které napájí přilehlé rybníky.
Chce zde vybudovat pěkný lesopark, tak jak tomu
bývalo v minulosti. Obracíme se proto na
všechny občany přilehlých ulic, aby k likvidaci
odpadů používali popelnice a kontejnery TSO a
ne tuto vzácnou přírodní lokalitu. Jen tak ji
m ů že m e u c h o v a t pro naše p o to m k y .

D O P IS Y N A Š IC H Č T E N Á Ř Ů
Vážení Holičáci.
V Radničních listech jsem si přečetla, že jsme občané "krásného města", ale když se podívám kolem sebe, jsem
znechucena. Následně uvedené problémy jsou podle mého názoru řešitelné.
Přistěhovala jsem se do Olomouce, bydlím zde více než 10 let. S dětmi jezdím na Valašsko ke svým rodičům,
jezdíme na výlety, ale něco podobně hrozného jsem nikde neviděla. Ve městě mých rodičů A/alašském Meziříčí/
probíhá jarní a podzimní úklid města organizovaný Obecním úřadem. Prostranství kolem obytných domů jsou
udržována v čistotě nejen pár metrů od domů, ale v nejširším okolí, včetně malých remízků. Žádná území nikoho,
žádná přerostlá a suchá plevel.
Kontejnery na tříděný odpad jsou samozřejmostí i na vesnicích. V Holiči byly některé kontejnery na tříděný odpad
/z ulice Krokový, Emy Destinové, Na Zábran\l odvezeny TSMO bez udání důvodu, snad pro neukázněnost
některých z nás. Házejí se do nich plechovky od barev a je-li plný jeden kontejner, dají odpad do jiného bez ohledu
na třídění. Odvezení kontejnerů snad není řešení; kam mají pak dávat odpad ti, kteří jej dávají tak, jak se má. KAM
S NÍM? 2 x do roka se organizují sběrové soboty, ale jak je vidět, pro někoho je to asi málo. Na nebezpečný odpad
by se mohl sběr rozšířit alespoň na 1 x měsíčně. Jsou sice sběrové dvory, které toto zajišťují, ale dokáži pochopit,
že ne každý tam půjde se třemi plechovkami.
Kontejnery na tříděný odpad jsou často velmi rychle plné, následně přetékají a podle toho okolí kolem nich také
vypadá. V jiných obcích jsem se s podobným jevem nesetkala, je třeba je častěji vyvážet.
Odpadové koše na drobný odpad jsou dalším problémem. V naší městské části je jich velmi málo: na
autobusových zastávkách, u drogerie, u paneláků a sem tam náhodná soukromá popelnice. Chtělo by to několik
pořádných odpadkových košů a to u každého obchodu, u lékařů, u lékárny, u pošty, u školy a na všech zastávkách
MHD. Právě tyto zastávky zdobí neuvěřitelné množství cigaretových nedopalků. Když každý vhodí "svůj papírek"
do koše, který ovšem musí být k dispozici, nebude nutné, aby jej druhý za něj musel sbíral. Po Holiči sice chodí pán,
který tyto papírky za vámi sbírá, ale není přece možné, aby je stále sbíral všude. Jistě by raději vysypával odpadové
koše, jistě by to uvítal každý z nás.
Největší problém však jsou psí hromádky. Také mám psa a chodím ho věnčit. Ale vždy mám několik mikrotenových
sáčků v kapse. V nedostatku sáčků problém nevidím /paní Šišková je nabízí při placení poplatků za psa/. Každý z
nás, kdo chodí nakupovat, si nosí z obchodů takové množství sáčků, že se nemůže na nic vymlouvat. Sama jich
mám doma tolik, že bych mohla podporovat několik pejskařů. Myslím si, že všechno je v lidech! Někde to přece jde.
PROČ ne u nás? Nechceme přece jen krásné město pro turisty /mám někdy pocit, že pro kompetentní osoby,
radní, je to pouze centrum města/, ale pro nás všechny, kteří zde žijeme, tedy i v okrajových částech.
(Věra Zapletalová - Sladkovského 51)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLICE
Sbor dobrovolných hasičů zde v Holiči je zřízen
od roku 1884 a má bohatou tradici dodnes.
Vždy začátkem roku hodnotíme činnost roku
předešlého a tím dnem byla sobota 6. ledna
2001. Výroční valné hromady se zúčastnili
zástupci okolních sborů, zástupci Úřadu města
a Komise místní části Olomouc Holice.
V květnu jako by nám z čistého nebe spadl pan
Mojmír Hanuš a dokladoval nám první zmínku o
Holiči v roce 1275 a při návštěvě kanceláře
Komise místní části Olomouc - Holice
vyburcoval podnět k velkolepým oslavám 725 let
založení obce. Na tento podnět předseda
Komise místní části pan Silvestr Tomášek
vyzval k podílné spolupráci naše zástupce sboru
a vedení základní školy.
Byl vytvořen
organizační výbor a program průběhu oslav.
Náš sbor měl za úkol zajistit finanční prostředky,
protože vystupuje jako samostatná organizační
jednotka, která je oprávněna přijímat sponzor
ské dary a může provádět činnost související s
placenými službami. Proto náš sbor byl garan
tem uměleckých smluv, zajišťujících slavnostní
koncert v kostele Sv. Urbana a hlavním
organizátorem zábavného odpoledne. Zároveň
bylo naší povinností zajistit propagaci našeho
sboru na výstavě pamětních fotografií a kronik
v tělocvičně zdejší základní školy. Vedení sboru
aktivní přípravu provádělo od července, až po
den vyvrcholení oslav. Ten den s velkým "D"
byla sobota 23. září 2000. Mohu osobně
prohlásit, že tyto oslavy sklidily velký úspěch od
široké veřejnosti a otevřely dveře dobrých
vztahů mezi sborem a statutárními orgány
města.
V rámci těchto oslav bylo odpracováno 210 hod.
v manažérské činnosti, 120 hodin na úpravách
výstavních prostor, 80 hodin na údržbě požární
techniky a průběh oslav zajistilo celkem 19
členů se 160 odpracovanými hodinami.
12. července sbor podnikl vodáckou výpravu na
řece Moravě. Jelikož byla velká sucha a málo
vody, zvolili jsme trasu Řepčín, Mlýnský náhon,
Morava, kojenecký ústav, Bolelouc, Tovačov.
Nejzajímavější úsekem zmíněné trasy byl
průjezd Mlýnským náhonem přes centrum
m ěsta, kde panoram a m ěsta o d h a lila
jedinečnou, nevídanou krásu našeho města.
V červnu byl zřízen
internetový server
našich propagačních stránek.
Tímto jsme
elektronicky
propojeni
mezi
70 sbory
dobrovolných
hasičů
a
informačním
serverem Úřadu města Olomouce. Náš sbor
se
elektronickou cestou dostal do celého

světa. Dokonce jsme přijali pozdravný e-mail z
shlédlo
Kalifornie. Dle statistiky
tyto
propagační stránky zhruba asi 280 uživatelů.
V
listopadu
sbor
pořizuje
nový
raft
COLORADO s kom pletním vybavením .
Smyslem této investice bylo zvýšit komfort při
záchranných pracích u případných povodní a
výcvik družstva zásahové jednotky.
V prosinci vstoupil do jednání s fy. OLTERM za
účelem zřízení hasičské zbrojnice v bývalé
uhelně U Cukrovaru 8/10. Po předání těchto
prostor podepsal velitel sboru Zdenek Sedláček
nájemní smlouvu. Jelikož se jedná o bývalou
uhelnu, je pochopitelné, že tyto prostory
potřebují nutné opravy. Neměli jsme klid mezi
vánočními svátky, protože nás čekal úklid a
stěhování veškeré techniky ze Stoličkový stodoly
do nové garáže. Úklidu a stěhování se zúčastnilo
5 členů s celkovým počtem 45 odpracovaných
hodin. Tato zbrojnice byla slavnostně předána
primátorem Úřadu města Olomouce Martinem
Tesaříkem dne 6. ledna tohoto roku. V současné
době probíhají drobné stavební úpravy již
zmíněných prostor.
V pondělí 22. ledna kolem půlnoci operační
důstojník Hasičského záchranného sboru svolal
naši zásahovou jednotku k požáru holické firmy
ROULEX TRADE s.r.o. Po našem příjezdu v 0,30
hodin, nás velitel zásahu pověřil doplňováním
cisteren vodou z mlýnského náhonu. Na místě
jsme byli až do úplného odvolání zásahu v 8,00
hodin.
Naše je d n o tk a je schopna z a s a h o v a t
sekundárně, protože jsme vybaveni na velmi
dobré úrovni přenosnými čerpadly a máme na to
přizpůsobené vozidlo. Úspěšně se nám podařilo
obsadit zásahovou jednotku mladými a
schopnými členy, na které je stoprocentní
spolehnutí. V žádném případě se nebráníme
přijetí nových členů, naopak uvažujeme o zřízení
žákovského družstva. Závěrem bych chtěl
poděkovat statutárním zástupcům Města
Olomouce včetně Komisi místní části za velmi
d o b ro u v s t ř íc n o s t a s p o lu p r á c i.
(Jaroslav Šponar - starosta sboru)

J a k bude v y p a d a t náves Svobody?
Na počátku byl návrh holického občana, pana
Aleše Klose, tehdy ještě studenta 3. ročníku
Fakulty architektury ČVUT Praha, který byl
ochotný zpracovat pro Komisi městské části
architektonicko
urbanistickou studii holické
návsi. Nápad se nám velice zalíbil, domluvili
jsme se na podmínkách a tak se začata tato
studie postupně rodit.
V roce 1999 byla studie předána ÚMO investiční
odbor Mgr. Švecovi a na odbor koncepce a
rozvoje Ing. arch. Navrátilovi s tím, že bude
použita pro investiční záměr rekonstrukce
komunikace návsi Svobody. Projekčních prací se
ujal Ing. Petr Doležel z DS + GEO projekt
Olomouc.
Za zmínku ještě stojí i to, že studie pana Aleše
Klose získala 1. cenu v celostátní soutěži
"STAVBA PRO VENKOV."
V listopadu r. 2000 byly komisi předloženy tři
varianty řešení projektu. Všechny tři varianty
byly náležitě projednány a zváženy. Jako
prioritní byla vybrána varianta č. 1. Je to
vlastně současný vžitý stav pouze s tou
změnou, že východní větev /mezi základní
školou a poštou/ bude jednosměrná od ulice
Keplerovy ke kostelu se značením "Průjezd
zakázán". Nebyli jsme ani proti variantě č. 3,
která byla v západní větvi /mezi základní
školou a mateřskou školou/ stejná, ale byla
vytvořena zvláštní komunikace pro autobusy
přes zeleň mezi rodinnými domky a základní
školou. Zbytek východní komunikace měla být
klidová zóna.
Nakonec byla Radou města vybrána varianta č.
1 se zapracováním varianty č. 2, pro úsek
kolem kostela ve východní větvi.
Principem řešení je co nejjednodušší a účelná
úprava území hanácké návsi, se zachováním
dlažby mimo hlavní průjezdný pruh komunikace.
Tyto budou mít povrch živičný z důvodu
eliminace vibrací a hluku na okolní budovy a
obyvatele. Rozsah stavby je dán povrchem
dlažby. Začátek úpravy je za můstkem přes
náhon Hamerského potoka, s jehož rekonstrukcí
se prozatím nepočítá. Do západní části ul.
Přemysla Oráče bude vytažen pouze 10 m úsek,
do východní části asi 35 m úsek. Konec
rekonstrukce je na hraně Keplerovy ulice, což
činí téměř 800 m rekonstrukce.
Jelikož bylo provedeno propojení ulice U
Cukrovaru s ulicí Přemysla Oráče, uvažuje se o
zaslepení panelové cesty mezi prodejnami
potravin. Panelovka by měla být pokryta vrstvou
živičné krytiny a bude sloužit pouze pro příjezd
k prodejnám a garážím, jen z ulice U Cukrovaru.
Volná plocha z návsi bude použita pro zastávku
MHD. Průchod pro pěší k panelovým domům
bude zachován.
Vlastní komunikace na návsi Svobody po kostel
je navržena v šířkovém uspořádání 2 x 3 m
živičná vozovka + 2 x 2 m parkovací pruhy z
drobné kostky v betonovém uložení + 2 x 1,5 m
zelené pásy + chodník a cyklistická stezka v šíři
3 m. Dlouhá linie návsi budepřerušena vložením
výběhů ostrůvků spojených většinou s vjezdem
k zástavbě, které budou sloužit pro zeleň.
Sloupy veřejného osvětlení a místní rozhlas
budou u m ís tě n y v z e le n ý c h p ru z íc h .
Západní větev kolem kostela dopravně
významnější je určena pro obousměrný provoz
v šířkovém uspořádání 2 x 2 m živičná vozovka

+ 2 x 1m vodící a odvodňovací proužky z drobné
kostky. Vpravo zelený pás šíře 2,25 m a chodník
s cyklistickou stezkou v šíři 3 m. Uvažuje se o
n o vé
s tro m o v é
v ý s a d b ě .
Východní větev kolem kostela je určena pro
dopravní obsluhu a průjezd autobusů. Je určena
jako jednosměrná se směrem od zastávky
konečná

NAŠI
BILANTI
V prvním čtvrtletí se
dožívají význam ných
jubileí tito holičtí občané.
Devadesáté narozeniny
oslavily: paní Františka
Šišková a paní Marie
S o b k o v é . K o m is e
městské části jim, jako
nej starším o býváte lkám
Holice, přeje za nás
všechny hodně zdraví a
pohody.

FOTO: Antonín KREMPL
Náves Svobody jak vypadá dnes.
ke kostelu,všířkovémuspořádánM x 3 m živičná
vozovka + 1 x 1 m vodící a odvodňovací proužek
z drobné kostky. Odstavný pruh z drobné kostky
v šíři 2m. V prostoru mezi školami v místě
zvýšeného pohybu pěších, převážně dětí, je
navržen dlouhý práh s vyvýšením + 5 cm nad
povrch vozovky.
Z hlediska vlivu na životní prostředí dojde k
výrazné změně oproti současnému stavu, kdy je
komunikace prašná, nerovná a tudíž hůře
čistitelná a tím jsou ve zvýšené míře dotčené
rodinné domky exhalacemi, prachem a hlukem.
Vytvořením nových zelených ploch a dosadbou
stromů se zlepší klima ulice i její estetická úroveň.
Budeme se muset vypořádat se zhoršením
životního prostředí během výstavby, ale mám
zato, že konečné dílo v závěru tyto nepříjemnosti
zcela vymaže.
V rámci rekonstrukce bude vybudováno pět
nových nástupních a výstupních hran pro MHDv
délce 19 m. Vjezdy k zástavbě budou vydlážděny
p o u z e po c h o d n ík y . C e lk o v á d é lk a
rekonstruované vozovky bude 1 166 m, délka
chodníků 1 700 m a cyklostezek 1 000 m.
N a p o je n í ch o d n íků bude b e z b a rié ro v é .
Veřejné osvětlení bude rovněž nové a to svítidly
typu LIDO, je d nod uchého tvaru, vysoce
estetického designu s nádechem minulosti.
Průčelí kostela, sochy Cyrila a Metoděje, sv.
Floriána a Fr. Palackého se doporučuje nasvětlit
zemními svítidly. Celkem bude osazeno 105
nových sloupů VO s výbojkami.
Místní rozhlas projde také změnou: místo
demontovaných 8 stávajících reproduktorů, bude
namontováno 17 kusů nových.
Vážení spoluobčané, přečetli jste si, co nás v
příštích letech čeká. Bude to opět chtít od všech
trochu trpělivosti a porozumění, uvědomit si, že
to, co děláme, děláme pro Vás a budoucí
generaci. A tak to udělejme pořádně, s hanáckým
fortelem, ať po nás něco pěkného zůstane pro
naše potomky.

Významných jubileí se
d o ž ív a jí tito h o lič tí
občané:
70 roků
M a re k M ilo s la v ,
Ondráčková Drahomíra,
P a r ts c h L a d is la v ,
H a r a z in o v á A n n a ,
V y m a z a l M ilo š ,
Hanušková Vlastimila,
V itá s k o v á
Anna

75 roků
Zem anová A nežka,
Spurná Zdeňka, Štrbík
M iro s la v , Z ifč á k o v á
Š a r lo t a , K o n e č n á
Ludmila, Andrýsková,
K v ě to s la v a , S p á č il
František, Dolák Karel
80 roků
Přecechtělová Helena,
Ovčačíková Ludmila,
Síla Miloslav, Steigerová
Markéta, Štěpánková
Marie, Barabáš Jan,
S c h a ffe ro v á E va ,
M lč o c h
B e d ř ic h

85 roků
Zábranská Julie
I těmto občanům přeje
Holice a
KMČ č. 4
v š ic h n i je jic h
spoluobčané do dalších
Podle "Průvodní zprávy k projektu rekonstrukce roků hodně zdraví, štěstí
návsi Svobody"
a osobní spokojenosti.
(Zpracoval: Silvestr Tomášek)

HOLICKÝ SPORTUJ
Holický fotbal vstupuje do jarní části druhé nejvyšší fotbalové soutěže s novým názvem. Na
přání všech sponzorů a po schválení valnou hromadou to je:
1. Holický fotbalový klub O l o m o u c a.s.
Pro fotbalové diváky zejména v Čechách, bylo velmi obtížné orientovat se, kam zařadit klub z
Holice. Ztěžovalo to také propagaci sponzorů klubu, na jejichž bedrech leží veškerá ekonomika
fotbalu v Holiči, kde mimo mužstva mužů, jsou dvě dorostenecká družstva a sedm žákovských
družstev.
První mužstvo vstoupí do jarní mistrovské soutěže se třinácti body, které zatím stačí jen na
čtrnáctou příčku. Od ledna vede mužstvo nový trenér Alexandr Bokij s asistenty Mirkem
Kouřilem a Tomášem Truchou. Sportovním ředitelem se stal Roman Pivárník.
Z hráčského kolektivu odešli brankář Janků do Ratíškovic, Tichý do Zábřeha, Podešva do
Rýmařova, Hořava do Dolan, Penc do Bělkovic, Broda do Horky, Martínka do Č. Vsi,
dlouhodobě je zraněn Dýčka.
V průběhu zimní přípravy se zkoušela celá řada hráčů i z ligových mužstev. Nabírání hrubé síly
si hráči užili na soustředění v Jeskyňce na Javoříčsku. Řada přípravných utkání postupně
zabudovala hráče do kádru. Na hostování přišel Emil Nečas ze Sigmy, Kaščák z Košic, Spáčil
z ligových Blšan, Matula z NH a mladý Radek Drulák. Do branky byl získán na přestup výborný
brankář Axman z Kyjova. Další hráči jsou ještě v hledáčku trenérů a konečný kádr bude znám
po soustředění na Slovensku, kde jsou dohodnuta přípravná utkání s Trnavou a Dunajskou
Středou. A jaký program nás čeká začátkem března?
První mistrovské utkání o důležité body sehrají naši fotbalisté už 3. března v Ratíškovicích
/podzimní utkání doma skončilo remízou 1 : 1/.
Na domácím trávníku se mužstvo představí v sobotu 10. března ve 14,30 s Jihlavou, další
mistrovské utkání doma, ve středu 21. března v 15.00 s Opavou bude sehráno.
Na fotbalový stadion zveme všechny občany
naší obce. Každé fotbalové utkání má
doprovodný program, losování, soutěže, bohatou tombolu a prvotřídní občerstvení!
Fotbalu zdar a tomu holickému zvlášť!!!
(Václav Novotný)

TROCHA KULTURY
Vyznání básni "Holice" /kterou
napsal ing. Petr Šafránek a
recitovala paní Hana Maciuchová
na oslavách 725. Výročí první
zmínky o obci Holiči/.
Jarmila Leskovjanská

Pohlednice
Jarmila Leskovjanská
Nový rok
sliby se jen chlubí,
jeden chce zhubnout,
jiný splatit dluhy.
Další zas
splavit pod kaňonem řeku
druhý již nikdy
žádnou cigaretu.
Velký slib splněn
má naše Holice:
po třiceti letech
konečně pohlednice.
Komisi městské za to dík
takových radostí ať je víc.

Pohlednice: Zima v Holiči

AUTOR: Josef Toman

V dlani pomačkaný kapesník,
za brýlemi mokré oči,
vzpomínky se vynořují,
paměť se pozpátku točí
a z hlubin minulosti
střípky loví.
Vyznat Ti náš obdiv, Petře,
těžko říci slovy.
Aktéři dějství
většinou spí spánek věčný,
za jejich připomenutí
jsou Ti jistě vděčni.
Báseň u srdce dojímá,
jedním dechem přečteno,
tak krásně se vzpomíná ....
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